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tająca 
Hart, Schaff- 
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DZISIAJ WIECZOREM. 

Sekretarz klubu atletycznego ρ- n- 

„Postał*' — p. J. Szymczak raczy się 
stawić DZISIAJ wieczorem do redak 

o vi w sprawie ważnej dotyczącej klu 

bu wspomnianego. 
RED. SPORT. 

POLSiT PIŁKARZE BIORĄ Γ- 
DZIAŁ W JI TRZEJSZYM ΚΟΧ- 

TEŚCIE DZIEWIĄTEK Z LIGI 
RYCERZY KOLVMRA. 

Na jutro zapowiedziana jest wy- 
! cieczka Chicagoskiej dywizyi Ryce- 
I rzy Kolumba w Dellwood parku- Je- 

j dna z gtówniejszych atrakcyl będzie 
! gra w piłkę rnetową dziewiątek z U- 
I gi Rycerzy Kolumba. Pierwsza dzie- 

| wiatka to gracze z klubu ..Father 

Perez'\ a druga to klub ..Tonti'· Tak 
po stronie tych pierwszych jak i z 

klubem ..Tonti"' występować b?dą 

gracze polscy. Układ obu dziewiątek 
będzie taki: 
„FATHER PEREZ": 

Zwiefka, Bennet i C. Hubert, p. 
Martin, c. 

Kaeperlinz. 2b. 

Szczuka, ss. 

N. Hubert, c. 

Kenney, 3b. 
Smorouski. rf. 

Layden. cf. 

McTigue.. If. 
Dougherty. Butts i Smith. sub. 

„TONTI·: 
Grimes, cf. 

Fox, lf 
Feeley, Burkę. rf. 
Win ker ss. 

Flynn, c. 

Wojtalewicz. 3b. 
Mclnerye. E. Wojtalewicz. 2b. 

Casey, Bullcn. Ib. 

Dixon, c. 

Ormsby, Casey, p. 

McGarr, Murphy. sub. 

Sędziami kontestu tego będą Mer- 

wick i McBride. 

KUBA „WYLECIAŁ" Z LIGI 

„CHICAGO LKAGUK". 

Dziewiątka Kuby Ryan'a p. η. 

..ROMEOS" — na ostatniem posie- 
dzeniu ligi została wydalona z ligi 
piłkarskiej zwanej ..CHICAGO LEA- 

GUE". Powody wydalenia różne. Za- 

rząd ligi tłómaczy, że gracze Ku.by 

byli nie tacy jakich oni sobie życzy- 
li to jest byli za grubiań&cy, aby do 

ligi tej należeli. Kuba zaś całkiem 

inną głosi opowieść. Jak było tak by- 
ło. Kuba gniewa się bardzo nawet za 

mierzą wytoczyć sprawę sadowy 
przedstawicielowi angielskiego dzień 

j nika tutejszego, oraz Nieeenowi, Cal- 
lahanowi i Shawowi z ligi Chicago- 
skiej. Powiada on także, że dziewiąt 
ka Jego cięgle przegrywała, a to z 

powodu mylnego dawania decyzyi sę 

dziów ligi .wspomnianej, a działo się 

to na każdym prawie konteśeie. — 

[ Skargi Kuby nie wiele pomogły; dzla 

! ło się na kontesiach innych poróżu- 

j jących dziewiątek, a zarząd nie po- 

wziął żadnych zaradczych środków 

przeciw złemu. 
Kuba rozgniewany podał się do dy 

misyi 1 od przyszłej niedzieli będzie 

( 
dziewiątka jego występować do kun 

testów niezależna od żadnej z lig tu· 

1 tejszych. Rezygnacyę Uyana przyjął 
zarząd a w miejsce dziewiątki Ko— 

meos przyjęto dziewiątkę z ligi m >j- ! 

skiej p. n. „Galigans". 
Dziewiątka Kuby występi w przy' I 

szłą niedzielę, dnia 22go lipca do gry 

w piłkę metową z dziewiątką p. η 

..Ideals" przy 42 i Chicago, a 29go 
lipca z dziewiątką ..Cicerom" na boi- 

sku tych ostatnich. 

Więcej o ustąpieniu z ligi Kuby 

podamy jutro. 

TI KMKI ZAPAŚNIKÓW W 

CHICAGO. 

W przysz'ą sobotę, dnia 21go lip- 

ca w teatrze Strand roapoczyna się 

turniej zapaśników ciężkiej wagi. 

Zapasy te. w stylu Grecko-Rzymskim 
trwać będą do czasu nieograniczone- 
go. a to diatego. żeby dać możność 
wszystkim „reslerom·· do brania u- 

działu w tym turnieju. 
Podobne zapasy miały miejsce w 

Nowym Yorku przeszło rok temu, 

dziś sportowcy tutejsi chcą spróbo- ! 

wać Szczęścia w urządzaniu tak zwa- 

nego turnieju zapaśników różnych 

narodowości tu w Chicago. Zapasy 

te odbywać się będą każdego wieczo- 

ra w teatrze wymienionym powy- 

żej. Listę kompletną zapaśników po- 

damy później. 

ZARZĄD LIGI OHICAGOSKIKJ W 

KŁOPOCIE. 

Sędziowie kontestów strajkują. 

Piętnastu sędziów kontestów z li- 

gi piłkarskiej p. n. ..CHICAGO LEA- 
G-UE" na specyalnem josiedzeniu u- 

radziło strajkować aż do czasu gdy 
zarząd ligi wspomnianej zgodzi się 
na wysłanie dwóch sędziów na każdy 
kontest zamiasta jednego, jak to się 
działo dotychczas. Do strajkujących 
„umpajerów" należy: Mike Myeres. 
Jack Pickett, Bill 0'Brien, Lou 

Pelletier, William McWatters,, Tom 
Moore. Frank O'Xeill, Bart Connlon. 

Ray St. John. Tom 0'Connor. James 

Callahan, Τ Walker, Tom Conroy, 

Frank Driscoll i Dan Sethloff. 
Jeżeli zarząd ligi chiicagoskiej z 

irezesem Sheahanem na czele nie 

/godzi się na żądania sędziów swo- 

ich, dziewiątki nie będą mogły sta- 

wać do kontestów regularnych w 

przyszłą niedzielę. 

MOST WYSADZONY W PO- 

WIETRZE; ZAMACH NA AM- 

BASADORA AMERYKAŃ- 
SKIEGO. 

Londyn, 20. lipca. — X Napa- 
rami a nadeszły telegram donosi o 

wysadzeniu w powietrze mostu 

nad rzeką Wiatką, co miało byc 
zamachem na życie David,ι Κ. 

l'rancisa, amerykańskiego amba- 
adora do Rosyi. Ambasador po- 

wracał do domu; pociąg jego się 
spóźnił. 

(Niewiadomo, czy ten ,.powrót 
do domu" oznacza, że I·ranci» 

wracał do Piotrogrodu z jakiegoś 
innego miasta Rosyi. czy też że 

był w drodze do Stanów Zjedno- 
czonych. Haparanda jest miastem 

szwedzkim na granicy rosyj- 
skiej. Rzeka Wiatka płynie przez 

prpwincyę tejże nazwy we wscho- 

dniej Rosyi, w odległości 70'J mil 

od Piotrogodu.) 
AZEW INTERNOWANY 

W BERLINIE. 

Kopenhaga, 20. lipca — Ber- 

lińskie gazety, które tu nadeszły, 
donoszą, że Eugeniusz Azew. 

który przed Smiu laty był na cze- 

le rosyjskich skrajnych socyali- 
stów, znajduje się pomiędzy ro- 

svjskinii cywilnymi internowany- 
mi w Berlinie. Azew uciekł był z 

Paryża, kiedy Włodzimierz Bur- 

cew, rewolucyonista rosyjski, po- 
dniósł przeciw niemu oskarżenie, 
że jest szpnegicm policyjnym ; po· 
tem podróżował pod rozmaitemi 
nazwiskami. Kiedy wojna wybu- 
chła. Azew był w Niemczech i 

wtedy go internowano, jak o tem 

donoszono. Później zachorował i 

pomieszczono go w szpitalu. — 

W swoim czasie wiele hałasu na- 

robiono o Azew ie, który przez kil- 

ka lat miał grać podwójną hole so 

cyalisty i szpiega tajnej policyi 
rosyjskiej. Obwiniano go, że spo- 
wodował on aresztowania setek 

rewoli\cyonistów, że doniósł poli- 
cy i o mnóstwie spisków przeciw 
wysokim urzędnikom i nawet, ż- 

doprowadził do kilku morderstw, 

a między niemi do zamordowania 

wielkiego księcia Sergiusza i mi- 

nistra von Pieli we. W r. 1910 do- 

noszono. że Azew został zamor- 

dowany we Wiesbadenie. 

WESELE W ANGLII. 
Londyn, 20. lpica. — Marki/. 

Carisbroke, który dawniej miał 

nazwisko księcia Alexandra Bat- 

tenberga, dopóki król Jerzy nie 

wyrugował tytułów niemieckich z 

rodziny królewskiej, zaślubił w 

kaplicy pałacu św. Jakóba, Lady 
Irene of Loudesborough. Krói. 

królowa i inni członkowie rodzi- 

ny królewskiej byki na ślubie. 

Markiz jest synem księżnej Bea- 

trycy. 
Londyn, 20. lipca. — Po raz 

drugi w czasie wojny nagrodzono 
orderem Krzyża Wiktoryi zasłu- 

gi bez podania szczegółów, z ja- 
kiego to się stało powodu. Pierw- 

szym odznaczonym był kom. ma- 

rynarki Gordon Campbell, dru- 

gim jest kom. por. rezerwy mary- 
narki W. E. Sanders. Sanders po- 
chodzi z Nowej Zelandyi i liczy 
lat 80. 

„Dziermik Chicagoski" można 
tamawiać u następujących agen- 
tów: Jones. 3927 N. Troy ulica. 
Slcbód. 4021 N. Monticello ave. 

ODEZWA 

Do wszystkich śpiewaków w A- 

meryce. 

Detroit. Mich., 14 lipca. 1917 

Zacne Koleżanki i Szanowni 

Koledzy : 
Dnia 2go. ogo i 4^o września 

.17 roku odbędzie się w mieści*. 

Detroit zjazd ligo Okręgu Zwią- 
zku śpiewaków Polskich w Ame- 

ryce. 

Uroczystość ta nie tylko będzie 
świętem dla drużyn śpiewaczych 
związkowych, lecz razem dla na- 

szej Po'.on i i miłującej pieśń oj- 
czystą. 

Pieśń dla nas jest wszyst-dem. 
kołysanką przy piersi matki, za- 

rzewiem budzenia ducha, tęsk- 
notą do ziemi Matki. Polski, mi- 

łością gniazdka rodzinnego, snem 

i upojeniem kochanków, bodźcem 
do pracy, pobudką do walki, og- 
niem w bitwie i ostatnią modlit- 

wą /.a drogich naszemu sercu. 

Czujemy zatem się wielce szczę- 
śliwi i mamy nadzieję, iż uroczy- 
stość ta zagrzeje serca i dusze do 

pieśni naszej polskiej i że w 

liliach tych uroczystych nie zbra- 

knie nietylko żadnej śpiewaczki i 

śpiewaka ale jestesmv pewni, iż 

Polonia nasza rozbudzona ideą 
śpiewaków okaże swe zamiłowa- 

nie i poświęcenie dla melodyi 
swojskiej. 

Stań wiec drużyno śpiewacza. 

: niech ta pieśń polska zabrzmi 
we wszystkich sercach, niech nas 

złączy w jedno kolo. serca na>z«: 

upoi : i niech nieci echem przed 
tron Wszechmocnego I>oga i 

niech tam wyjedna swobodę dro- 

giej naszej ( )jczyźnie ! 
<i< >rą Pieśń ! 

Komitet Prasy. 

Xiniejszem z polecenia W \dzia- 

łu Związków Sokołów I'olskich 

zwołuje się nadzwyczajne posie- 
dzenie plenarne ( )kręgu 11 /.. S. 

1'.. na które mają się stawić wszy- 

scy prezesi i naczelnicy gniazd 
BEZWARUNKOWO. Ί 'osiedze- 

nie to odbędzie się w niedzielę, d. 

21 lipca br. w sali Domu Związki: 
Narodowego 1'olskiego pnr. 140Π- 

('S W. Division ul., punktualnie o 

godzinie 2 popołudniu. 
/ naciskiem zaznacza ?ię, że 

Obecni być muszą wszyscy preze- 
si i naczelnicy (iniazd bezwarun- 

kowo i żadne tłumaczenie się nie 

będzie u wzgîçdnione ; w razie je- 
dnak, gdyby sprawa była tak wa- 

żna. że absolutnie nienużliwem 

byłoby dla nich to uczynić, na- 

tenczas mają przysłać "w swoje 
miejsce reprezentantów, ci jed- 
nak- muszą mieć urzędowe po- 
świadczenie. 

W razie niezastosowania się do 

powyższego rozkazu, każdy pre- 
y.es, łub naczelnik, który na posie- 

r! zenie to nie stawi się, zostanie 

suspendowany ze swego urzędu 
Spru\vv są bardzo ważne 1 

Czołem ! 

Jan Zaklikiewicz, prezes, 

Władysław Piekarz, sekr. 
O 

Nie Wstydź się! 
Gdy powracasz do <iomu ze irôd· 

ι śmiało czytaj w tramwaju lub wa· 

gon'e. 
DZIENNIK CHICAGOSKI można 

gtale nabywać na uustępujących na- 

rożnikach: 
State i Madison — przed składem 

departamentowym „Boston Store". 
State i Madison — przed apteką 

firmy Buck and Raynsr. 
State i Madison — frzed składem 

departamentowym firuiy Carsuti 

Pirie, Scott and Co. 

State i Quiuey. 
State i Λ'ηη Buren. 

W.<l>ash i Harrlson. 
Va» Buren { Ba Salle. 
Adams i La Salle. 

Washington i Ba Salle. 

Handolph i Dearborn. 

Washington I 5-tli ave. 

Madison i Jefferson. 
Van R ;ren i Fran'tlin. 
Franklin i Madison. 

Głomski, 1»S Ν. Ba Salle str. 

Iłelmh.iak. Kil \. Ba Salle ul. 

ne* nhnwy wyznać naleiy przy robi·· 
ni u rakupôw, że się ciytało odnośne o· 
SKTM. 

Ν. I* Piotrowski 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszyetkieli*%dAofc 
Ofis: 155 N.Clark ul. narożnik 

Randolph (Ashland Blook) 
307. 3ci· pi«tr*. T«L C«atul f»T3. 

Letnisko 
"Tomassowka" 
sławne ze ślicznego położe- 
nia nad jeziorem BassLake. 
Wymarzone miejsce do od- 
poczynku. Punkt zborny 
Polonii chicagoskiej. 

Wspaniałe kąpiele, 
Rybołóstwo, 

Własne łódki 
Wyborna kuchnia domowa. Ce- 
na SIO do $12 tygodniowo. Dojazd 
do Knox. Indiana, kolejrç Nickel 
Plate /.e stacvi La Salle. $Ι.ΛΟ 
w obie strony ( Round tri ρ ) Z 
Knox automobilami do BassLake. 
Wszelkich informacyi udzieli li- 
stownie odwrotny pocztą 

Jos. Tomassi, właśc. 
R. F. D. 3, Box 167, Bass Lake, 

KN0X, IND. 

KLEIN BROS. HALSTED AND 20th 8TR. 

Klein Bros. Półroczna Sprzedaż 
v S5.00 Ubrań 

Sekcya Męskiej Odzieży Otwarta o 8 JO Rano 
Zrobiliśmy to, co wprzód uważa liśmy za niepodobne — $5.00 sprze- 

daż męskich ubrań — Sprzedaż męs kich ubrań po $5. Nasz reprezentant 

kupujący przeszukał wschodnie ryn ki od końca i wreszcie poza swoją 
regularną podróżą, znalazł tu i ów małe zapasy ubrań — a widząc, że 

dostanie dobry rabat za gotówkę — i taka nadzwyczajna taniość umoż- 

liwiła mu ofiarowanie wam ubrań po $5 za które radzibyścle zapłacili 

$7.50, $10.00 i $11.50. 
———. 

To Powiększyło Nasz Własny Zapas 
Po otrzymaniu iego snecyalneeo rakupna 

wzięliśmy także niekompletne wielkości f mate 
za pas v 7. naszych $8 i S10 ubrań f złączyliśmy to 

wszystko w jeden wielki sortyment. 

Są To Wyśmienito Igrania 
"Dobre średniej wagi ubrania, którp można no- 

sić pr.xez cały rok. Worsteds. fc^szmiry i szewio- 
ty. miekkleeo i twardszego wykończenia, ko'ory 
siwe. brunatne i mieszanki, wielkości $4 do 44 

miary w piersiach. 

Mężczvźn> Ktôrzv Noszą Extra Wielkości 
Xad7wvczajna dóbr·-! nowość dla tych meż— 

c7V7n. którzy noszą ubrania wieîko-'-i 46 do 48. 
Mv mamy wyśmienity zapas wełnianych grana- 

towych serżowych ubrań, w wielkościach od 4 6 
do JS miary w piersiach. Wybór no #♦"» 

Ubrania Dla Młodzieńców i Mężczyzn 
5 Piękne ubrania dla młodzieńców którzy no- 

I szą wielkość 30 do 38. granatowe serze, piękne 
siwe kaszmiry, brunatne szewioty tweeds i róż- 
ne inne, w jasnych i ciemnych odcieniach. Tak- 
że chłopięce całkiem wełniane granatowe serżo- 
"•e ubrania z dłupiemi spodniami, w wielko- 
ściach 12 do 13 la*. 

Chowajcie nasze yjinczki 
(inc mn.ji>. aktualna war- 

tość pieniężna) — zapeł- 
uiona książka ma wart om' 

$2.00 w gotówce, albo $:{ 

w towarach. 

Otwarte 
w Sobotę 

Wieczorem 
Do 9:15 

Jutro możecie oszczędzić 1.65 w tej 4.00 wartości 

Sprzedaży Oxfordôw 

JESTTO nadzwyczajna okazya do oszczędzania, i rozsądni nie pominą tej słynnej sprze- 

daży $4.00 wartości Oxfcrdôw jak te za 82.3Q. Fakt jest że kupują dwie pary lub 

więcej, i zachowują jt na przyszły sezon, gdyż oszczędność jest bardzo wielka. 
Więcej jak ^00 stylów do wyboru, — piękne Cordo koloru ceglaste, czarne, 

matowe ι ia&iviu»aun ouvi,·, —= 

itaciitmy Usiafać szybko z waszej 
strony, jetiuafcowoż, gdyż sprze- 
dają się prędko, Pamiętajcie, 
oazczędiacie 1.65 na każdej pa- 

^ »ie. Przyjdźcie Julro! 

25e jadwabna azaarwaeła. po 1 Pc 
10e lakaratva m edcttfci, pa —7 c 

50c ûw kfaiałeta, s pac S»c 
I.OOkamaaza 30r 
10c lalaia «aaattrz. ttlc. padaaz. 7c_ 

tujrtt. SS «art. 
cuitwn, ti-Q A Κ 
fordr 
Cil· blat· kuci 01- 

<or<Y. p« 3.45 

Τίβωατκ Sr.ee Stores G. 
LOOF MKt<ADY I 

107 W. MbiII«ob ηI.. 
ροιη. Clark i La Sali·. 

JTt S. al- 
pom.' Jackson i Van Buren. 

72 W. \ nn llurrn nl- 
poill. Clark 1 Dearborn. 

1(MI V C lark ul·. 
blisko Monroe ul. 

12 1. Drnrhorn ul.. 
pom. Washington t Mad!· 

son. 

POŁ*OCV% STROXAl 
Γ-11 >. ( Inrk ni. 

ροιη. Belmont i Aldine. 
317Λ l.loool· arf·. 

blisko lie! mont ave. 
(37 W. *«rth atr. 

vL- Λ l.arreKftO 

24 Składy w l'hioapn 
POŁW. ZACHÓD. STItO>Al 

li.'-1 Mllnankrr SVN 
blisko Ashland. 

Ullnnakrr a\e·» 
blisko Kobey ul. 

i'Tîtt W. >orth arr. 
blisko California ave. 

:S70 MlIwaukM aveN 
ł Avondale) 

POLVD. ZACHÓD. STROXAl 
S. Aahlnnil ave« 

blisko 47mej ul. 
M.1I7 S. Halatrd uU 

pom. 63cia i stac. kol. gór. 
ΐΗΟΓι W. Kipią al.. 

blisko Asliland ave. 

POŁID.MOWA STROMA I 
ÔWte Coltifr Gpo*e aven 

blisko 3SteJ ul. 
H3H E. «Sein ul., 

blok od Cottagre Grove. 
0139 Commercial nvtq 

pom. 91hz4 1 9-g;; ul. 
11.133 Michigan ave. 

ι Koseland). 

ZACHODNIA STHONAi 
14 S. Halated uU 

blisko Madison ul. 
1314 ». Ilaluted ul., 

pom. ISty 1 1414 ul. 
3203 W. 1-ta al·. 

róg· Kedzle »ve. 
1M7 W. Chicago ave., 

blisko Olifton I'ark ave. 
3330 W. -Htη ni., 

pom. Ashland av. 1 1'aullna. 

Otwarte W łmoraitii dla Wyjedy K·· lunifrA«. 237 uklidAw w ïT Ml«ataeh. 

Yondorfa Sprzedaż Wyprzątająca! 
ELEM tej sprzedaży jest po- 

zyskanie nowych kostumerów — a nie 
zyski. Dlatego ofiarujemy wam najlepsze wartości 
na jakie ekonomiczne składy zdobyć się mogą. 
Przejedźcie się tramwajem do któregokolwiek z na- 

szych trzech składów wszystkie są poza dystryk- 
tem wysokiej dzierżawy a oszczędzicie sobie pienią- 
dze. Działajcie! 

7V/T ĘSKIE i młodzieńcze 

ubrania — nadzwyczai 
ładne wzory i trwałe mate- 

rye, obejmuiace także serże. 

W zbytkownych i konserwa- 

tywnych biznesowych faso- 

nach. Znacznie zniżone w ce- 

nie na 

$0.50 

ĘSKIE i młodzieńcze ,< 

ubrania. — doskonałe! 
krawieckiej roboty i modne- 

go kroju — we wszystkich 
pożądanych kolorach i ma- 

teryach, obejmujące także 
niebieskie serże. Nadzwyczaj 
ne wartości. Wszystkie faso- 

ny—konserwatywne i zbyt- 
kowne. Zniżone na 

$14.50 

YONDORK JaCLOTHING CO.JL 
"Poza dystryktem wysokiej dzierżawy 

" 

VanBureni \ q Clfl AHV ł Milwaukee i 
Ilalsted Ul. i ^ JtvLnU I j Chicago Ave» 

North Ave. i Larrabee Ulica. 
Otwarte w sobotę wiecz. do 10, a w niedzielę do polud. 


